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ATA DA REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Ata da Reunião do Núcleo Docente Estruturante - 

NDE do Curso de Administração, realizada no dia 

06 de dezembro de 2019, 14 horas, na sala dos 

conselhos do CSE. 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 14 horas, na sala dos conselhos do 

CSE, reuniu-se o NDE, convocado por meio da Convocação NDE 02/2019, com a presença dos 

membros: Raphael Schlickmann (presidente), Helena Kuerten de Salles Uglione, Márcia Barros 

de Sales, Marcos Abilio Bosquetti, Pedro Antônio de Melo, Ani Caroline Grigion Potrich e 

Ricardo Niehues Buss. Havendo quórum, a Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a 

sessão. 1. Informes. 1.1 Novos membros: foi informado pelo presidente do NDE a aprovação 

pelo colegiado de novos membros do colegiado, bem como informado que o professor Rudimar 

Antunes da Rocha solicitou saída do NDE e que ingressaria em seu lugar a professora Andressa 

Sasaki Vasques Pacheco, cuja aprovação foi feita ad referendum pelo presidente do colegiado o 

qual levará para aprovação do mesmo em próxima reunião. 1.2 Avaliação Institucional: foi 

informado pelo presidente os esforços da coordenação do curso para aumentar a participação dos 

discentes no processo de avaliação. 1.3 Sugestão de formação continuada: o presidente expôs a 

ideia da professora Helena Uglione de se fazer uma espécie de formação continuada com os 

professores do curso a cada início de semestre. Após o informe ficou-se de buscar parceiros 

como o Sebrae para realizar tal feito. 2. Ajustes na Resolução das Atividades 

Complementares: foi informado aos professores da necessidade de se criar códigos para as 

disciplinas de atividades complementares. Sugeriu-se assim a criação dos seguintes códigos e 

alterações: “Atividades Complementares de Pesquisa”: criar CAD7607 Monitoria. “Atividades 

Complementares de Extensão”: alterar CAD7703 Participação em Empresa Junior para 

“Participação em Empresa Júnior, AIESEC, Centro Acadêmico e Atlética”; alterar CAD7705 

Representação Estudantil para “Representação Estudantil em Colegiados”; criar CAD7712 

Participação em agências de intercambio e mobilidade estudantil. Após discussão, foi colocado 

em votação e aprovado por unanimidade. 3. Proposta de redistribuição das optativas nas 

respectivas fases do curso: O presidente explicou a necessidade de se fazer um ajuste na 

distribuição das optativas ao longo do currículo do curso da seguinte forma: 
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Fase atual das optativas Sugestão de alterações 

Fase 2 – Optativa 1 Fase 2 – Optativas 1 e 2 

Fase 7 – Optativa 2 Fase 7 – Optativa 3 

Fase 8 – Optativa 3 Fase 8 – Optativa 4 

Fase 9 – Optativas 4, 5 e 6 Fase 9 – Optativas 5 e 6 

 

Não houve discussão. Colocado em votação, aprovado por unanimidade. 4. Criação de 

Comissão para Coordenar e Propor novo Currículo para o curso de Administração 

incorporando a Curricularização da Extensão: o Presidente sugeriu a criação de uma 

Comissão para coordenar e propor novo Currículo para o curso de Administração incorporando a 

Curricularização da Extensão. Foi sugerido o nome dos professores: Andressa Sasaqui Vasques 

Pacheco, Ani Caroline Grigion Potrich, Helena Kuerten de Salles Uglione e Marcos Abilio 

Bosquetti. Apovado por unanimidade. 5. Criação de Comissão para analisar os pesos e pontos 

de corte para ingresso no vestibular 2021: o presidente sugeriu criar-se uma comissão para 

analisar e estudar os pesos e pontos de corte para ingresso no vestibular 2021. Após discussão os 

membros do NDE sugeriram que se convidasse alguém da COPERVE para elucidar dúvidas 

sobre o tema, bem como sugeriu marcar uma reunião com pauta única para debater esse ponto. 6. 

Proposta de mudança de fase da disciplina Administração de Projetos: o professor Marcos 

Bosquetto que atualmente ministra a disciplina CAD7231 - Administração de Projetos, sugeriu a 

mudança de nome da disciplina para “Gestão de Projetos” bem como alterar a fase da disciplina 

da 8ª para a 7ª fase, tendo em vista que os estudantes estariam mais engajados em uma fase mais 

afastada do término do curso, tendo em vista o caráter mais prático da disciplina. Para viabilizar 

a troca seria necessário deslocar a disciplina CAD7233 – Desenvolvimento de Recursos 

Humanos da 7ª para a 8ª fase. As sugestões e alterações foram aprovadas por unanimidade. 7. 

Outros: 7.1 Relato de experiência da professora Márcia Barros à frente da Coordenação de TC: 

a professora Márcia sugeriu uma revisão do regulamento de TC e do Prêmio Nader para torna-

los mais adequado à realidade atual. Aprovado por unanimidade que seja discutida uma revisão 

dos referidos regulamentos numa próxima reunião. 7.2 Indicação de Presidente do NDE: por 

solicitação da professora Helena Uglione de dispensa da função de Presidente do NDE, foi 

indicado o nome do professor Raphael Schlickmann. Aprovado por unanimidade. A presidência 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

 

 

 

   Raphael Schlickmann     Ani Caroline Grigion Potrich 

      Presidente do NDE           Secretária da Reunião 

 

Aprovada na reunião do NDE de 18/05/2020. 
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